
ROMANIA
JUDETUL ILFOV

CONSILIUL JUDETEAN

 HOTARARE
privind stabilirea costului mediu lunar de întreţinere a unui copil  instituţionalizat 

în centre rezidenţiale şi pentru un copil aflat în asistenţă maternală  

Consiliul Judeţean Ilfov:
Având în vedere:

-Expunerea de motive a Preşedintelui  şi  a Vicepreşedinţilor  Consiliului  Judeţean 
Ilfov, înregistrat sub nr._______ din ________ 2009 

-Referatul  nr.  _______  din  _________  2009  al  Direcţiei  Generale  de  Asistenţă 
Socială şi Protecţia Copilului Ilfov; 

-  Raportul  Direcţiilor  de  specialitate  din  cadrul  Consiliului  Judeţean  Ilfov  nr. 
_______ din _________ 2009
      - Raportul de avizare al Comisiei pentru servicii publice, sociale, comert, privatizare 
şi integrare europeană;

-Raportul  de  avizare  al  Comisiei  de  buget  finanţe,  bănci,  programe  şi  studii 
economice; 

-Raportul de avizare al Comisiei de învăţământ, sănătate, familie, protecţie socială, 
protecţia copilului,  activităţi sportive, de agrement şi turism 

-Raportul de avizare al Comisiei de administraţie publică locală, juridică, apărarea 
ordinii publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţeneşti

-Prevederilor  Hotărârii  Guvernului  nr.457/2000  pentru  aprobarea  Normelor 
metodologice de stabilire  a  nivelului  contribuţiilor  comunităţilor  locale  la  finanţarea 
activităţii de protecţie a copilului aflat în dificultate, a celui cu handicap, precum şi a 
persoanei majore care beneficiază de protectie  în condiţiile  art.  19 din Ordonanţa de 
Urgenţă a Guvernului nr. 26/1997, republicată

-Prevederilor Hotărârii Guvernului  nr.421/2008 privind stabilirea nivelului minim al 
alocaţiei  zilnice  de  hrană  pentru  consumurile  colective  din  instituţiile  publice  de 
asistenţă socială

În temeiul prevederilor art.91 alin. 1 lit. d, alin. 5 lit. a, pct. 2 şi art. 97 din Legea 
nr.215/2001, a administraţiei publice locale, republicată, modificată şi completată



HOTĂRĂŞTE:

Art.  1  Se  stabileşte  costul  mediu  lunar  de  întreţinere  pentru  un  copil 
instituţionalizat în centre rezidenţiale în valoare de 2.428 lei şi pentru un copil aflat în 
asistenţă maternala în valoare de  1.297 lei, pentru anul 2009, conform anexelor nr. 1 şi 
nr. 2 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.  2 Direcţia Generală de Asistenţă Sociala şi   Protecţia  Copilului  Ilfov şi 
direcţiile de specialitate din cadrul Consiliului Judeţean Ilfov vor asigura aducerea la 
îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

PREŞEDINTE,

CRISTACHE RĂDULESCU

                                                                        CONTRASEMNEAZĂ,
                                                                      SECRETAR  AL JUDETULUI,

                                                                         MONICA TRANDAFIR

Nr.________
Din_________2009
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